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ਜਜਿਲਾ ਲੋ ਕ ਲੰ ਪਰਸਕ ਅਫਸਲਰਸ, ਜਸਰਸੋਜਿਪੁਰਸ

ਹਾਲਾਤ ਨਾੱਰਸਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਫਦ ਜਸਰਸੋਜਿਪੁਰਸ ਜਜਿਲਲੇ ਦੇ ਲੇਵਾ ਕੇਦਰਸਰ ਤ 7060 ਨਾਗਜਰਸਕਰ ਨੇ ਜਲਆ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਲੇਵਾਵਰ ਦਾ ਲਾਭ: ਜਡਿਪਟੀ
ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ
ਜਕਹਾ, ਲੋਸ਼ਲ ਜਡਿਲਟੇਜਲੰ ਗ ਅਫਤੇ ਲੈਨੀਟਾਜਜਿੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਬੰਧਰ ਦੇ ਦਰਸਜਮਆਨ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਜਬਨੇਕਾਰਸਰ ਦੀ ਜਗਣਤੀ
ਲੋ ਕਰ ਨੂੰ ਕੋਰਸੋਨਾ ਵਾਜਰਸਲ ਦੇ ਜਖਲਾਸ ਲੜਾਾ
ਜਨਯਮਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਸਣ ਲ

ਜਜਿਤੱ ਣ ਲ

ਲੋਸ਼ਲ ਜਡਿਲਟੇਜਲੰ ਗ , ਮਾਲਕ ਪਜਹਨਣ ਅਫਤੇ ਲਸਾ

ਦਾ ਜਧਆਨ ਰਸੱ ਖਣ ਵਰਸਗੇ

ਕੀਤੀ ਅਫਪੀਲ

- ਜਸਰਸੋਜਿਪੁਰਸ, 28 ਮ
ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰਸਲਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਜਵਧੀਆਂ ਉਤੇ ਲਗਾ

ਗ

ਰਸੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਫਦ ਜਸਰਸੋਜਿਪੁਰਸ ਜਜਿਲਲੇ ਜਵੱ ਚ ਹਾਲਾਤ ਤੇਜਿੀ

ਨਾਲ ਨਾੱਰਸਮਲ ਹੋ ਰਸਹੇ ਹਨ, ਜਜਿਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਜਿਲਲੇ ਦੇ ਲਾਰਸੇ 25 ਲੇਵਾ ਕੇਦਰਸਰ ਜਵੱ ਚ 7060 ਨਾਗਜਰਸਕਰ ਨੇ ਲਰਸਕਾਰਸੀ ਲੇਵਾਵਰ ਦਾ ਲਾਭ
ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਵਧੇਰਸੇ ਜਿਾਣਕਾਰਸੀ ਜਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਜਸਰਸੋਜਿਪੁਰਸ ਦੇ ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਸ਼੍ੀ ਕੁਲਵੰ ਤ ਜਲੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜਲਆ ਜਕ ਲੇਵਾ ਕੇਦਰਸਰ ਜਵੱ ਚ
ਲੋਸ਼ਲ ਜਡਿਲਟੇਜਲੰ ਗ ਅਫਤੇ ਲੈਨੀਟਾਜਜਿੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਯਮਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰਸ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਿਾ ਜਰਸਹਾ ਹੈ ਅਫਤੇ ਜੱ ਥੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਲਰਸਕਾਰਸੀ ਲੇਵਾਵਰ
ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਸਣ ਲ

ਨਾਗਜਰਸਕਰ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਵੀ ਵੱ ਧ ਰਸਹੀ ਹੈ ।

ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਦੱ ਜਲਆ ਜਕ 675 ਨਾਗਜਰਸਕਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱ ਕ ਜਿਨਮ ਅਫਤੇ ਮੌਤ ਪੰ ਜਿੀਕਰਸਣ ਨਾਲ ਲਬੰ ਧਤ ਲੇਵਾਵਰ ਦਾ
ਲਾਭ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਲੇ ਤਰਸਲਰ 163 ਆਵੇਦਕਰ ਨੇ ਲੇ ਬਰਸ ਕਾਰਸਡਿਰ ਨਾਲ ਲਬੰ ਧਤ ਲੇਵਾਵਰ ਲ

ਬੇਨਤੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪੰ ਜਿ

ਲੋ ਕਰ ਨੇ ਜਵਆਹ ਦੀ ਰਸਜਜਿਲਟਰਸੇਸ਼ਨ , 1077 ਲੋ ਕਰ ਨੇ ਜੰ ਕਮ ਅਫਤੇ ਬਾਰਸਡਿਰਸ ਏਜਰਸਆ ਲਰਸਟੀਜਸਕੇਟ ਨਾਲ ਲਬੰ ਧਤ ਲੇਵਾਵਰ, 38 ਲੋ ਕਰ ਨੇ
ਲਾਮਾਜਜਿਕ ਲੁਰਸੱਜਖਆ ਲਕੀਮਰ ਦੇ ਤਜਹਤ ਲੇਵਾਵਰ, 1867 ਲੋ ਕਰ ਨੇ ਆਧਾਰਸ ਕਾਰਸਡਿ ਨਾਲ ਲਬੰ ਧਤ ਲੇਵਾਵਰ, 3235 ਲੋ ਕਰ ਨੇ ਬੀਟੂਲੀ
ਕੈਟੇਜਗਰਸੀ ਦੇ ਤਜਹਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਲੇਵਾਵਰ ਜਜਿਲਲੇ ਦੇ ਲਾਰਸੇ 25 ਲੇਵਾ ਕੇਦਰਸਰ ਤ ਹਾਲਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।
ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਮੁੱ ਖਮੰ ਤਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਫਮਰਸੇਦਰਸ ਜਲੰ ਘ ਦੀ ਅਫਗਵਾ
ਵਰਗ ਨਾੱਰਸਮਲ ਬਣਾਉਣ ਜਵੱ ਚ ਹਰਸ ਲੰ ਭਵ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ ਕਰਸਣ ਲ
ਦੋਬਾਰਸਾ ਸ਼ੁਰਸੂ ਕਰਸਨ ਲਮੇਤ ਕ

ਜਵੱ ਚ ਪੰ ਜਿਾਬ ਲਰਸਕਾਰਸ ਰਸਾਜਿ ਜਵੱ ਚ ਹਾਲਾਤ ਪਜਹਲਰ

ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ, ਜਜਿਲਦੇ ਤਜਹਤ ਕਰਸਜਸਊ ਖਤਮ ਕਰਸਣ, ਕੰ ਮ-ਕਾਜਿਰ ਨੂੰ

ਵੱ ਡਿੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ।

ਉਨਲਰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਲੰ ਕਟ ਦੀ ਜਲ ਘੜਾੀ ਜਵੱ ਚ ਲੋ ਕਰ ਨੂੰ ਹਰਸ ਤਰਸਲਰ ਦੀ ਲਹਾਜਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਸਵਾਉਣ ਜਵੱ ਚ ਕੋ

ਕਲਰਸ ਨਹੀਉ

ਛੱ ਡਿੀ ਜਿਾਵੇਗੀ । ਹਾਲਰਜਕ ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਜਲ ਗੱ ਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰਸ ਜਦੰ ਦੇ ਹੋਏ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੋਰਸੋਨਾ ਵਾਜਰਸਲ ਦੇ ਜਖਲਾਸ ਹਾਲੇ ਜਿੰ ਗ
ਜਿਰਰਸੀ ਹੈ ਅਫਤੇ ਲਰਸਕਾਰਸ ਵੱ ਲ ਜਿਾਰਸੀ ਜਨਰਸਦੇਸ਼ਰ ਜਜਿਵੇ ਜਕ ਲੋਸ਼ਲ ਜਡਿਲਟੇਜਲੰ ਗ , ਮਾਲਕ ਪਜਹਨਣ ਅਫਤੇ ਲਾਫ਼-ਲਸਾ

ਦਾ ਜਧਆਨ ਰਸੱ ਖਣ

ਜਜਿਵੇ ਜਨਯਮਰ ਨੂੰ ਲਾਮੂਹਕ ਤੌਰਸ ਤੇ ਅਫਪਣਾ ਕੇ ਅਫਲੀ ਜਲ ਜਿੰ ਗ ਨੂੰ ਜਜਿੱ ਤ ਲੱ ਕਦੇ ਹਰ । ਉਨਲਰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਲਰਸਸ ਜਿਾਗਰਸੂਕਤਾ, ਬਚਾਵ ਅਫਤੇ
ਲਰਸਕਾਰਸੀ ਹੁੱ ਕਮਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਸਕੇ ਅਫਲੀ ਜਲ ਜਿੰ ਗ ਜਵੱ ਚ ਸਤਜਹ ਹਾਜਲਲ ਕਰਸ ਲੱ ਕਦੇ ਹਰ ।

74

File No.DIPR-PRSS0PFA4(366)/34/2020-DPRO Ferozepur

75

I/28599/2020

ਜਜਿਲਲਾ ਲੋ ਕ ਲੰ ਪਰਸਕ ਅਫਸਲਰਸ, ਜਸਰਸੋਜਿਪੁਰਸ
ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਵਲ ਜਜ਼ਲਲਾ ਪ੍ਸ਼ਾਲਕੀ ਕੰ ਪਲੈ ਕਲ 'ਚ ਲਥਾਜਪਤ ਕੰ ਟਰਸੋਲ ਰਸੂਮ ਦਾ ਦੌਰਸਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰਸ ਲੇਵਾਵਰ
ਜਨਭਾਉਣ ਲ

ਤਾਜਨਾਤ ਅਫਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਕੋਰਸੋਨਾ ਵਾਜਰਸਲ ਜਖਲਾਫ਼ ਜਿੰ ਗ ਜਜਿੱ ਤਣ ਲ

ਕੰ ਮ ਨੂੰ ਪੂਰਸੀ ਜਮਸ਼ਨਰਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਾਰਸੀ ਰਸੱ ਖਣ ਲ

ਜਕਹਾ

ਜਸਰਸੋਜਿਪੁਰਸ, 28 ਮ ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਜਸਰਸੋਜਿਪੁਰਸ ਸ਼੍ੀ ਕੁਲਵੰ ਤ ਜਲੰ ਘ ਨੇ ਅਫੱ ਜਿ ਕੋਜਵਡਿ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰਸੀ ਦੌਰਸਾਨ ਜਜ਼ਲਾ ਪ੍ਸ਼ਾਲਕੀ
ਕੰ ਪਲੈ ਕਲ ਜਵਖੇ ਲਥਾਜਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਟਰਸੋਲ ਰਸੂਮ ਜਵੱ ਚ ਤਾਜਨਾਤ ਅਫਜਧਕਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਰਸਮਚਾਰਸੀਆਂ ਵਲ ਜਨਭਾ
ਜਿਾ ਰਸਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰਸ ਜਡਿਊਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗ ।
ਵਧੀਕ ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ (ਜਵਕਾਲ) ਸ਼੍ੀ ਰਸਜਵੰ ਦਰਸ ਪਾਲ ਲੰ ਧੂ, ਲਹਾਜਕ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਸ਼੍ੀ ਰਸਜਵੰ ਦਰਸ ਜਲੰ ਘ, ਜਜਿਲਾ
ਖੁਰਸਾਕ ਅਫਤੇ ਜਲਜਵਲ ਲਪਲਾ

ਕੰ ਟਰਸੋਲਰਸ ਸ਼੍ੀ ਜਪੰ ਦਰਸ ਜਲੰ ਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰ ਟਰਸੋਲ ਰਸੂਮ ਦਾ ਦੌਰਸਾ ਕਰਸਦੇ ਹੋਏ ਜਡਿਪਟੀ

ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਜਥੇ ਤਾਜਨਾਤ ਅਫਜਧਕਾਰਸੀਆਂ ਤੇ ਕਰਸਮਚਾਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਸਜਦਆਂ ਜਨਰ ਅਫਜਧਕਾਰਸੀਆਂ ਤੇ
ਕਰਸਮਚਾਰਸੀਆਂ ਵਲ ਜਲ ਔਖੀ ਘੜਾੀ ਜਵੱ ਚ ਜਨਭਾ

ਜਿਾ ਰਸਹੀ ਜਡਿਊਟੀ ਦੀ ਭਰਸਪੂਰਸ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨਲਾੰ ਜਕਹਾ ਜਕ

ਜਹ ਕੰ ਟਰਸੋਲ ਰਸੂਮ ਲੋ ਕਰ ਦੀਆਂ ਲਮੱ ਜਲਆਵਰ ਨੂੰ ਵੱ ਡਿੇ ਪੱ ਧਰਸ 'ਤੇ ਹੱ ਲ ਕਰਸਨ ਲ

ਜਜ਼ਲਾ ਪ੍ਸ਼ਾਲਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋ ਕਰ

ਜਵਚਕਾਰਸ ਜਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਸ ਜਰਸਹਾ ਹੈ।
ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਦੱ ਜਲਆ ਜਕ ਜਜ਼ਲਾ ਪ੍ਸ਼ਾਲਨ ਵਲ ਲੋ ਕਰ ਦੀਆਂ ਜਸ਼ਕਾਜਤਰ ਦਾ ਹੱ ਲ ਕਰਸਨ ਲ

ਮੁਕੰਮਲ
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ਪ੍ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਸ਼ਾਲਨ ਦੇ ਉਚ ਅਫਜਧਕਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰ ਟਰਸੋਲ ਰਸੂਮ ਦੀ ਜਨਗਰਸਾਨੀ ਕਰਸਨ ਲ

ਤਾਜਨਾਤ

ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਨਲਾੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਲੰ ਕਟ ਲਮੇ ਕੰ ਟਰਸੋਲ ਰਸੂਮ ਵਲ ਪ੍ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗ ਆਂ ਜਸ਼ਕਾਜਤਰ ਦਾ
ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਜਨਪਟਾਰਸਾ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ।
ਉਨਲਾੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਪ੍ਾਪਤ ਜਸ਼ਕਾਜਤਰ ਨੂੰ ਲਬੰ ਜਧਤ ਜਵਭਾਗਰ ਨੂੰ ਭੇਜਜਿਆ ਜਗਆ ਤੇ ਕੰ ਟਰਸੋਲ ਰਸੂਮ ਦੀ ਦੇਖ ਰਸੇਖ ਕਰਸ
ਰਸਹੇ ਅਫਜਧਕਾਰਸੀਆਂ ਵਲ ਲਮੇ ਜਲਰਸ ਜਸ਼ਕਾਜਤਰ ਦੇ ਜਨਪਟਾਰਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਜਆ ਜਗਆ । ਡਿੀਲੀ ਨੇ ਦਜਲਆ ਜਕ
ਹੁਣ ਪਜਹਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਲੀਸੋਨ ਆਉਣੇ ਘਟੇ ਹਨ ਪਰਸ ਅਫਜਿੇ ਕੰ ਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਉ ਹੋਜਆ। ਉਨਲਾੰ ਅਫਜਧਕਾਰਸੀਆਂ
ਨੂੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਅਫਪਣੀ ਜਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਸੀ ਲਗਨ ਤੇ ਜਮਹਨਤ ਨਾਲ ਜਿਾਰਸੀ ਰਸੱ ਖਣ ਤਰ ਜਿੋ ਲੋ ਕਰ ਨੂੰ ਲਰਸਕਾਰਸੀ ਲਕੀਮਰ ਦਾ
ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾਜਆ ਜਿਾ ਲਕੇ।
ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਜਕਹਾ ਜਕ ਭਾਵੇ ਕੰ ਟਰਸੋਲ ਰਸੂਮ 'ਤੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਬੋਝ ਕੁਝ ਘਜਟਆ ਹੈ ਪਰਸ ਕੋਰਸੋਨਾ ਵਾਜਰਸਲ ਦਾ
ਖ਼ਤਰਸਾ ਅਫਜਿੇ ਘਜਟਆ ਨਹੀਉ ਹੈ, ਜਲ ਲ

ਅਫਜਧਕਾਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਲ ਰਸਜਹਣ ਦੀ ਲੋ ੜਾ ਹੈ। ਉਨਲਾੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਹ ਲਮੇ

ਦੀ ਲੋ ੜਾ ਹੈ ਜਕ ਕੋਰਸੋਨਾ ਵਾਜਰਸਲ ਜਖਲਾਫ਼ ਜਿੰ ਗ ਨੂੰ ਲਾਮੂਜਹਕ ਕੋਜਸ਼ਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜਜਿਜਤਆ ਜਿਾਵੇ।

ਜਜ਼ਲਾ ਲੋ ਕ ਲੰ ਪਰਸਕ ਅਫਫ਼ਲਰਸ, ਜਸਰਸੋਜਿਪੁਰਸ
ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰਸੀ ਰਰਸੀਬ ਕਜਲਆਣ ਅਫੰ ਨ ਯੋਜਿਨਾ ਤਜਹਤ ਜਜਿਲਲੇ ਦੇ 1.10 ਲੱਖ ਪਜਰਸਵਾਰਸਰ ਤਕ ਹੋ

ਮੁਸਤ ਕਣਕ ਅਫਤੇ

ਦਾਲ ਦੀ ਵੰ ਡਿ
ਕੈਪਟਨ ਲਰਸਕਾਰਸ ਦੀਆਂ ਕੋਜਸ਼ਲਰ ਲਦਕਾ ਅਫੱ ਜਿ 9 ਹਜਿਾਰਸ ਤ ਜਜਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਜਲਆ ਲਾਭ
ਜਸਰਸੋਜਿਪੁਰਸ, 28 ਮ -
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ਕੈਪਟਨ ਅਫਮਜਰਸੰ ਦਰਸ ਜਲੰ ਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰਸੀ ਪੰ ਜਿਾਬ ਦੀ ਅਫਗਵਾ
ਕਣਕ ਅਫਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਲਪਲਾ

ਵਾਲੀ ਲੂਬਾ ਲਰਸਕਾਰਸ ਦੀ ਲੋ ੜਾਵੰ ਦ ਲੋ ਕਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ

ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱ ਧਤਾ ਤਜਹਤ ਅਫੱ ਜਿ 9000 ਲਾਭਪਾਤਰਸੀ

ਪਜਰਸਵਾਰਸਰ ਨੂੰ ਅਫਗਲੇ ਜਤੰ ਨ ਮਹੀਨੇ ਲ

ਮੁਸਤ ਕਣਕ ਅਫਤੇ ਦਾਲ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰਸੀ ਰਰਸੀਬ ਕਜਲਆਣ ਅਫੰ ਨ ਯੋਜਿਨਾ

ਤਜਹਤ ਵੰ ਡਿੀ ਗ ।
ਜਲ ਲਬੰ ਧੀ ਜਿਾਣਕਾਰਸੀ ਜਦੰ ਜਦਆਂ ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਜਸਰਸੋਜਿਪੁਰਸ ਸ਼੍ੀ ਕੁਲਵੰ ਤ ਜਲੰ ਘ ਨੇ ਦੱ ਜਲਆ ਕ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰਸੀ
ਪੰ ਜਿਾਬ ਅਫਤੇ ਖੁਰਸਾਕ ਤੇ ਜਲਵਲ ਲਲਪਾ

ਮੰ ਤਰਸੀ ਪੰ ਜਿਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਜਤਰ 'ਤੇ ਸੁਡਿ ਲਪਲਾ

ਜਵਭਾਗ ਵਲ

ਜਸਰਸੋਜਿਪੁਰਸ ਜਜਿਲੇ ਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖੇਤਰਸਰ ਜਵੱ ਚ 1.10 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰਸੀ ਰਰਸੀਬ ਕਜਲਆਣਾ ਅਫੰ ਨ
ਯੋਜਿਨਾ ਤਜਹਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਫਤੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੰ ਡਿ ਕੀਤੀ ਗ ।
ਉਨਲਾੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੋਜਵਡਿ-19 ਮਹਰਮਾਰਸੀ ਦੇ ਮੱ ਦੇ ਨਜ਼ਰਸ ਲੂਬਾ ਲਰਸਕਾਰਸ ਵਲ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰ ਤਰਸੀ ਰਰਸੀਬ ਕਜਲਆਣਾ ਅਫੰ ਨ
ਯੋਜਿਨਾ ਤਜਹਤ ਲੋ ੜਾਵੰ ਦ ਲੋ ਕਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਫਤੇ ਦਾਲ ਵੰ ਡਿਣੀ ਸ਼ੁਰਸੂ ਕੀਤੀ ਗ

ਹੈ । ਜਲ ਲਕੀਮ ਦੇ ਤਜਹਤ

ਪ੍ਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰਸੀ ਨੂੰ 5 ਜਕਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਫਤੇ 1 ਜਕਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਤੀ ਪਜਰਸਵਾਰਸ ਜਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਹਲਾਬ ਨਾਲ ਜਤੰ ਨ
ਮਹੀਨੇ ਲ

ਜਦੱ ਤੀ ਜਿਾ ਰਸਹੀ ਹੈ।

ਜਲੇ ਤਰਸਾੰ ਜਜ਼ਲਾ ਖ਼ੁਰਸਾਕ ਅਫਤੇ ਲਪਲਾ

ਕੰ ਟਰਸੋਲਰਸ ਲ੍ੀ ਜਪੰ ਦਰਸ ਜਲੰ ਘ ਨੇ ਦਜਲਆ ਜਕ 15 ਜਕਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਤੀ

ਲਾਭਪਾਤਰਸੀ ਅਫਤੇ 3 ਜਕਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਤੀ ਪਜਰਸਵਾਰਸ (ਪਜਰਸਵਾਰਸ ਦੇ ਮੈਬਰਸਰ ਦੀ ਜਗਣਤੀ ਤ ਬਗੈਰਸ ) ਲਮਾਰਸਟ ਕਾਰਸਡਿ
ਧਾਰਸਕ ਪ੍ਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰਸੀ ਨੂੰ ਜਡਿਪੂ ਹੋਲਡਿਰਸਰ ਰਸਾਹੀਉ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਜਆ ਜਗਆ ਹੈ। ਉਨਲਾੰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕੈਪਟਨ
ਅਫਮਜਰਸੰ ਦਰਸ ਜਲੰ ਘ ਮੁੱ ਖ ਮੰ ਤਰਸੀ ਪੰ ਜਿਾਬ ਦੀ ਅਫਗਵਾ

ਵਾਲੀ ਲੂਬਾ ਲਰਸਕਾਰਸ ਲਾਕਡਿਾਊਨ ਦੌਰਸਾਨ ਹਰਸ ਲਾਭਪਾਤਰਸੀ

ਖਾਲ ਕਰਸਕੇ ਗਰਸੀਬ ਪਜਰਸਵਾਰਸਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲ

ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ ਤਰ ਜਕ ਜਕਲੇ ਜਵਕਅਫਤੀ ਖਾਲ ਕਰਸਕੇ ਗਰਸੀਬ

ਪਜਰਸਵਾਰਸਰ ਨੂੰ ਅਫਨਾਜਿ ਉਪਲਬੱ ਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਸਕੇ ਜਕਲੇ ਪਰਸੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਲਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਸਨਾ ਪਵੇ। ਉਨਲਾੰ ਦੱ ਜਲਆ ਜਕ
ਜਲ ਔਖੀ ਘੜਾੀ ਦੌਰਸਾਨ ਲੋ ੜਾਵੰ ਦ ਲੋ ਕਰ ਤੱ ਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲ

ਕੋ

ਕਲਰਸ ਬਾਕੀ ਨਹੀਉ ਛੱ ਡਿੀ ਜਿਾਵੇਗੀ।
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ਦਫ਼ਤਰਸ ਜਜ਼ਲਲਾ ਲੋ ਕ ਲੰ ਪਰਸਕ ਅਫਫ਼ਲਰਸ, ਜਫ਼ਰਸੋਜ਼ਪੁਰਸ
ਪ੍ੈਲ ਨੋਟ
ਜਲਵਲ ਹਲਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਜਮ੍ਤਕ ਦੇਹਰ ਦੀ ਲੰ ਭਾਲ ਲ

ਲੋਢੀ ਪਜਰਸਵਾਰਸ ਨੇ ਹਲਪਤਾਲ ਨੂੰ 2 ਡਿੀਪ-ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਲੌਪੇ,

ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੰ ਨਵਾਦ
ਜਫ਼ਰਸੋਜ਼ਪੁਰਸ 28 ਮ

( ) ਜਲਵਲ ਹਲਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਜਮ੍ਤਕ ਦੇਹਰ ਦੀ ਲੰ ਭਾਲ ਲ

ਜਫ਼ਰਸੋਜ਼ਪੁਰਸ ਦੇ ਰਸਜਹਣ ਵਾਲੇ

ਜਵਅਫਕਤੀ ਲੋਹਣ ਜਲੰ ਘ ਲੋਢੀ ਵੱ ਲ ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਲ੍: ਕੁਲਵੰ ਤ ਜਲੰ ਘ, ਐਲਡਿੀਐਮ ਅਫਜਮੱ ਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮੌਜਿਦ
ੂ ਗੀ
ਜਵਚ ਹਲਪਤਾਲ ਨੂੰ 2 ਡਿੀਪ-ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਲੌਪੇ ਗਏ। ਜਲ ਮੌਕੇ ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਲ੍: ਕੁਲਵੰ ਤ ਜਲੰ ਘ ਨੇ ਲੋਢੀ
ਪਜਰਸਵਾਰਸ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕਰਸਜਦਆਂ ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਫ਼ਰਸੋਜ਼ਪੁਰਸ ਦੇ ਜਲਵਲ ਹਲਪਤਾਲ ਜਵਚ ਪਜਹਲਰ 4 ਡਿੀਪ-ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਲੀ
ਅਫਤੇ 2 ਡਿੀਪ-ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਅਫੱ ਜਿ ਲੋਹਣ ਜਲੰ ਘ ਲੋਢੀ ਵੱ ਲ ਹਲਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲਮਰਸਜਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਜਿਲ ਦੀ ਕੀਮਤ
1.35 ਲੱਖ ਰਸੁਪਏ ਹੈ। ਉਨਲਰ ਜਕਹਾ ਜਕ ਕ

ਵਾਰਸ ਜਹੋ ਜਜਿਹੀ ਲਜਥਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਕ ਜਮ੍ਤਕ ਦੇਹਰ ਦੀ ਜਗਣਤੀ

ਜਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਰ ਉਦ ਜਨਲਰ ਡਿੀਪ-ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਦੀ ਲੋ ੜਾ ਮਜਹਲੂਲ ਕੀਤੀ ਜਿਰਦੀ ਹੈ ਜਲ ਲ

ਜਨਲਰ ਦਾ ਹੋਣਾ

ਜ਼ਰਸੂਰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਫ਼ਰਸੋਜ਼ਪੁਰਸ ਹਲਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਕੁੱ ਲ 6 ਡਿੀਪ-ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਹਨ।
ਉਨਲਰ ਦੱ ਜਲਆ ਜਕ ਲੋਹਣ ਜਲੰ ਘ ਲੋਢੀ ਜਸਰਸੋਜ਼ਪੁਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱ ਟਲਐਪ ਗਰਸੁੱ ਪ ਦੇ ਜੱ ਕ ਮੈਬਰਸ ਹਨ, ਅਫਤੇ ਜਲ
ਗਰਸੁੱ ਪ ਦੇ ਮੈਬਰਸਰ ਵੱ ਲ ਪਜਹਲਰ ਵੀ ਜਮਲ ਕੇ ਜਲਵਲ ਹਲਪਤਾਲ ਲ

ਵੈਟੀਲੇ ਟਰਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਗਆ ਹੈ ਅਫਤੇ ਅਫੱ ਜਿ

ਜਲ ਗਰਸੁੱ ਪ ਦੇ ਹੀ ਮੈਬਰਸ ਲੋਹਣ ਜਲੰ ਘ ਲੋਢੀ ਵੱ ਲ ਜਹ ਡਿੀਪ ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਡਿਪਟੀ ਕਜਮਸ਼ਨਰਸ ਨੇ
ਜਜ਼ਲਲਾ ਪ੍ਸ਼ਾਲਨ ਵੱ ਲ ਲੋਹਣ ਜਲੰ ਘ ਲੋਢੀ ਅਫਤੇ ਵੱ ਟਲਐਪ ਗਰਸੁੱ ਪ ਜਫ਼ਰਸੋਜ਼ਪੁਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਧੰ ਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਜਲ ਦੌਰਸਾਨ ਵੱ ਟਲਐਪ ਗਰਸੁੱ ਪ ਦੇ ਜੱ ਕ ਮੈਬਰਸ ਰਸਾਜਜਿੰ ਦਰਸ ਮਲਹੋਤਰਸਾ ਨੇ ਦੱ ਜਲਆ ਜਕ ਜਫ਼ਰਸੋਜ਼ਪੁਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਵੱ ਟਲਐਪ ਗਰਸੁੱ ਪ ਵੱ ਲ ਡਿੀਪ-ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਲਬੰ ਧੀ ਮਲਲਾ ਗਰਸੁੱ ਪ ਜਵੱ ਚ ਉਠਾਜਆ ਜਗਆ ਲੀ, ਜਜਿਲ ਤੇ ਲੋਹਣ ਜਲੰ ਘ
ਲੋਢੀ ਨੇ ਜਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰਸੀ ਲੈ ਜਦਆਂ ਜਹ ਡਿੀਪ-ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਜਲਵਲ ਹਲਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲੌਪੇ। ਉਨਲਰ ਜਹ ਵੀ
ਜਕਹਾ ਜਕ ਜਲਵਲ ਹਲਪਤਾਲ ਜਵਖੇ ਡਿੀਪ ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਜਵਚ ਜੱ ਕ ਡਿੀਪ-ਸਰਸੀਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਜਰਸਪੇਅਫਰਸ ਦੀ ਲੋ ੜਾ ਹੈ ਉਲ ਦੀ
ਜਰਸਪੇਅਫਰਸ ਵੀ ਗਰਸੁੱ ਪ ਵੱ ਲ ਕਰਸਵਾ ਜਦੱ ਤੀ ਜਿਾਵੇਗੀ। ਜਲ ਮੌਕੇ ਜਲਵਲ ਲਰਸਜਿਨ ਡਿਾ. ਨਵਦੀਪ ਜਲੰ ਘ, ਐਲਐਮਓ ਡਿਾ.
ਅਫਜਵਨਾਸ਼ ਜਜਿੰ ਦਲ, ਲਕੱ ਤਰਸ ਰਸੈੱਡਿ ਕਰਸਾਲ ਅਫਸ਼ੋਕ ਬਜਹਲ, ਡਿੀਲੀਐਮ ਗਰਸੁੱ ਪ ਦੇ ਲੀ ਓ ਅਫਨੀਰਸੁੱ ਧ ਗੁਪਤਾ ਹਾਜ਼ਰਸ
ਲਨ।
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